
Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję 

(2010/C 296/05) 

Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 276 18.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 733/2008 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów 
rolnych pochodzących z krajów trzecich w następstwie wypadku 
w elektrowni jądrowej w Czarnobylu 

COM(2009) 285 17.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających wobec Iranu 

COM(2009) 287 22.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej między 
Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Euro
pejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Turkmenistanem, 
z drugiej strony, w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem 

COM(2009) 289 22.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd okresowy 
cła antydumpingowego na przywóz niektórych systemów elektrod grafi
towych pochodzących z Indii na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 384/96 

COM(2009) 293 24.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia
jące agencję do spraw zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi syste
mami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości 

COM(2009) 294 24.6.2009 Wniosek: decyzja Rady: Decyzja Rady powierzająca agencji ustanowionej 
na mocy rozporządzenia XX zadania dotyczące zarządzania operacyj
nego systemami SIS II i VIS w zastosowaniu tytułu VI Traktatu UE 

COM(2009) 299 25.6.2009 Wniosek: dyrektywa Rady …/…/WE w sprawie w sprawie obrotu sadze
niakami ziemniaków (wersja ujednolicona) 

COM(2009) 308 22.6.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urucho
mienia Funduszu Solidarności UE 

COM(2009) 311 24.6.2009 Wniosek: decyzja Rady ustalająca wysokość wkładów finansowych wpła
canych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (2. rata za 2009 r.) 

COM(2009) 319 26.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem nowego 
eksportera dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 192/2007 nakłada
jącego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych polite
reftalanów etylenu (PET) pochodzących między innymi z Malezji, 
ponownie nakładające cło w odniesieniu do przywozu od jednego 
eksportera w tym kraju i kończące rejestrację tego przywozu 

COM(2009) 320 25.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zakończenia procedury konsultacji 
z Republiką Gwinei na mocy art. 96 zmienionej umowy z Kotonu 

COM(2009) 321 29.6.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia 
bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej 
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 
378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 

COM(2009) 322 8.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 w sprawie utworzenia sieci 
oficerów łącznikowych ds. imigracji
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0276:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0285:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0287:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0289:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0293:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0294:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0299:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0308:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0311:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0319:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0320:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0321:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0322:PL:NOT


Dokument Część Data Tytuł 

COM(2009) 323 1.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady (WE) nr …/… w sprawie wprowadzenia 
euro 

COM(2009) 326 26.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie przyjęcia statutu Międzynarodowej 
Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przez Wspólnotę Europejską 
oraz korzystania z jego praw i wykonywania wynikających z niego 
obowiązków 

COM(2009) 327 26.6.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stoso
wania statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) 
przez Wspólnotę Europejską 

COM(2009) 328 30.6.2009 Wniosek: zalecenie Rady w sprawie środowisk wolnych od dymu tyto
niowego 

COM(2009) 333 2.7.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca euro
pejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia 
społecznego (Instrument Mikrofinansowy Progress) 

COM(2009) 339 6.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady kończące częściowy przegląd okresowy 
środków antydumpingowych stosowanych w odniesieniu do przywozu 
niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej 
Republiki Ludowej 

COM(2009) 340 2.7.2009 Wniosek: decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca decyzję 
nr 1672/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą 
wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 
– Progress 

COM(2009) 347 7.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady nakładające ostateczne cło antydumpin
gowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożo
nego na przywóz walcówki pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej 
oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu walcówki pochodzącej 
z Republiki Mołdowy i Turcji 

COM(2009) 349 8.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady wyłączające niektóre grupy statków 
z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III rozpo
rządzenia (WE) nr 1342/2008 

COM(2009) 350 8.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) 
nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów i związanych 
z nimi warunków dla pewnych stad ryb 

COM(2009) 352 10.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady dotyczące wdrożenia Porozumienia 
w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią 
zgodnie z art. XXIV ust. 6 GATT 1994 oraz zmieniające 
i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w 
sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej 

COM(2009) 354 7.7.2009 Wniosek: rozporządzenie Rady wprowadzające odstępstwo od rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej orga
nizacji rynku”) w odniesieniu do okresów interwencyjnego skupu masła 
i odtłuszczonego mleka w proszku w 2009 i 2010 r. 

COM(2009) 355 10.7.2009 Wniosek: decyzja Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie 
wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią 

COM(2009) 365 8.7.2009 Wniosek: decyzja Rady zmieniająca decyzję Rady z dnia 20 stycznia 
2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finan
sowej Wspólnoty 

Te dokumenty dostępne są na stronie EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

PL 30.10.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0323:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0326:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0327:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0328:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0333:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0339:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0340:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0347:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0349:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0350:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0352:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0354:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0355:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009PC0365:PL:NOT
http://eur-lex.europa.eu

